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Wijziging inloopspreekuur:
In juli en augustus is er alleen inloop op de dinsdagmiddag van 13.30—15.00 uur.
Dus vanwege de zomerperiode niet op vrijdag.

Cursussen en Workshops

Informatie kunt u vinden in Groeiend Best , de Bibliotheek Best
en op onze website https://seniorwebbest.nl

12 juli 10.15 – 12.15 uur in de Bibliotheek Best

Workshop: Met de iPhone/iPad op vakantie
Aan de iPhone zijn we inmiddels redelijk gewend. Interessant is het om eens beter te kijken
wat deze smartphone in de vakantie voor ons kan betekenen. Maar ook daarvóór al, in de
planning.
Zo kun je, wanneer het reisdoel bekend is, al van tevoren een routeplanning maken met
behulp van een navigatie app. Onderweg en op locatie kun je ook gebruik maken van de
navigatie om bijvoorbeeld tankstations, restaurants, hotels of campings te vinden.
Ook zijn er handige reisapps om hotels of restaurants te boeken.
Verder kun je de foto’s of video’s die je maakt delen met je familie of vrienden.
Bijvoorbeeld door ze te verzenden via WhatsApp.
Wanneer je verder weg reist en er tijdverschil met thuis ontstaat kun je een tweede
tijdzone instellen. Natuurlijk is ook de wekker functie heel handig!
En wat dacht je van het weer? Met behulp van diverse weer apps kun je je activiteiten op
de voorspellingen afstemmen.
Kortom. De iPhone kan je heel veel extra plezier brengen tijdens je vakantie!

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Kom dan 12 juli aanstaande naar de workshop “Met
de iPhone op vakantie” van 10.15 – 12.15 uur. We streven naar een interactieve workshop,
ook omdat SeniorWeb Best benieuwd is naar de mate waarin dit onderwerp leeft binnen
haar doelgroep
Deze workshop is niet geschikt voor mensen met een Android-smartphone, daar wordt
tezijnertijd een aparte workshop voor gegeven.
Niet vergeten: breng je opgeladen iPhone mee naar de workshop.
Na de voordracht kunt u voor vragen altijd terecht op het SeniorWeb inloopspreekuur.
(Dinsdagmiddag van 13:30 – 15:00)
Het bijwonen van een workshop is gratis.
U dient zich bij voorkeur uiterlijk 1 week van tevoren
aan te melden.
via de website van de Bibliotheek Best: https://
activiteiten.cultuurspoorbest.nl/activiteiten/?
&ctype=workshop&cat=3

of bij de receptie van de Bibliotheek Best.
of mail naar educatie@bibliotheekbest.nl
Als u zich inschrijft voor een cursus of workshop wordt
u een gratis lidmaatschap voor 1 jaar aangeboden
van Seniorweb ter waarde van € 33,- .
Afscheid van Ben Bos: oprichter en vrijwilliger SeniorWeb Best
SeniorWeb Best heeft vorige week afscheid genomen van vrijwilliger Ben Bos. Samen met
Jos Ruttenberg stond Ben Bos in 2000 aan de wieg van SeniorWeb Best.
Ben was onder andere werkzaam als docent informatica en na zijn pensioen zette hij dit
enkele avonden per week voort bij De Wig.
Via, via ontmoette hij Jos Ruttenberg en beiden vonden elkaar in de ambitie om ouderen
klaar te maken voor de digitale wereld. Bert van de Hulsbeek sloot aan en ondersteunde
hen in het opzetten van de organisatie. De Rabobank faciliteerde het initiatief,
SeniorWeb Best werd opgericht en de lessen werden verzorgd in De Wig. Ben had kennis
van soft- en hardware, kon zijn kennis goed overdragen en was zeker in het begin het
‘technisch geweten’ van SeniorWeb Best. Hij had veel en goede netwerkcontacten waar
SeniorWeb Best haar voordeel mee kon doen. De gemeente Best sloot vanwege
bezuinigingen De Wig in 2011 en SeniorWeb Best nam haar intrek in Cultuurspoor Best.
In de loop van de jaren is het dienstverleningsaanbod van SeniorWeb Best flink uitgebreid
en al die jaren verleende Ben als vrijwilliger zijn bijdrage. Hij verzorgde onder andere
cursussen en workshops, ondersteunde bezoekers van de inloopspreekuren met raad en
daad en was mede verantwoordelijk voor de publiciteit. Ben, een veelzijdig man, een
technische duizendpoot, altijd bereid mee te denken en problemen die zich voordeden op
te lossen. Een man die gewaardeerd werd om zijn kennis en ervaring, zijn vrijwillige inzet
en niet op de laatste plaats vanwege zijn sympathieke persoonlijkheid.
Op zijn verzoek gaat hij nu echt met pensioen

Laatste nieuwsbrief vóór de vakantie
U zult het even zonder de nieuwsbrief van
Seniorweb Best moeten doen.
We gaan ons weer voorbereiden op een
nieuw cursusjaar.

Colofon
Deze nieuwsbrief wordt u
aangeboden door
Seniorweb Best
en wordt maandelijks verspreid per
email onder geregistreerde
bezoekers en cursisten.
Seniorweb is een lokaal leercentrum
aangesloten bij Seniorweb
Nederland
Reacties:
nieuwsbriefswb@gmail.com
Lokale website:
seniorwebbest.nl
Landelijke website:
www.seniorweb.nl

Inloopspreekuur in de Bibliotheek Best

Let op!! In juli en augustus alleen op dinsdag
Iedere dinsdagmiddag en vrijdagniddag
van 13.30 – 15.00 uur w orden de senioren uit
Best in de gelegenheid gesteld om hulp en informatie
te krijgen op computergebied. Tablets zijn ook
computers.
Ook kan indien gewenst ondersteuning voor een
verantwoorde aankoop van een computer of
aanvullende apparatuur, worden verkregen.
Is er tabletcafé dan geen inloopspreekuur
(internetcafé).
De hulp en toegang is gratis.
Men hoeft zich niet van te voren aan te melden.
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